
Sygn. akt II C 2534/20 upr

POSTANOWIENIE

Dnia 17 listopada 2020 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Maciej Ługiewicz

po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze z siedzibą w Warszawie

przeciwko Zbigniewowi Sarata, Zofii Maciejewskiej – Sarata

o zapłatę

p o s t a n a w i a : 

1. dopuścić  dowód z  opinii  biegłego  sądowego  ds.  wyliczeń  opłat  eksploatacyjnych  w

spółdzielniach mieszkaniowych na okoliczność:

a) ustalenia prawidłowości dokonanego przez powodową Spółdzielnię naliczenia opłat

obciążających pozwanych (z rozbiciem należności za poszczególne miesiące) – na

podstawie oryginałów dokumentacji księgowej, rachunkowej i oryginałów uchwał

organów Spółdzielni, które zostaną udostępnione biegłemu w siedzibie Spółdzielni

na jego żądanie,

b) ustalenia  rzeczywistych  kosztów  ponoszonych  przez  powódkę  w  okresie  od

listopada  2014  r.  do  lipca  2015  r.,  związanych  z  utrzymaniem  i  eksploatacją

segmentu  przy  ul.  Lanciego  9b  w  Warszawie  (z  rozbiciem  należności  za

poszczególne miesiące),

c) ustalenia, czy powódka w w/w okresie stosowała zasadę wynikającą z art. 6 ust. 1

ustawy  o  spółdzielniach  mieszkaniowych,  tj.  przenoszenia  kosztu/przychodu

danego roku rozliczeniowego na rozliczenie w roku następnym;

2. zobowiązać biegłego do sporządzenia opinii w 3 egzemplarzach w terminie 60 dni; 

3. zobowiązać  pełnomocnika  powoda  do  złożenia  do  akt  sprawy  w  terminie  14  dni

następujących dokumentów:                            

a) Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi; 

b) Rocznego  planu  finansowo  –  gospodarczego  stanowiącego  załącznik  do  uchwał

30/2013 i 9/2014;



c) Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej do celów ogrzewania i podgrzania

wody;

d) Regulaminu rozliczenia kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków 

-  obowiązujących  w  SM  „Przy  Metrze”  w  okresie,  za  który  dochodzone  jest

roszczenie;

Zarządzenie:

1) odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikowi powódki oraz pozwanemu ad. 1 i jako

pełn. pozwanej ad. 2;

2) akta skierować do biegłego (za wyjątkiem biegłych K. Nadera i D. Filipa);

3) zwrócić  się  do  SO  o  informację,  czy  sprawa  II  C  33/19  została  prawomocnie

zakończona,  a  jeżeli  tak  zwrócić  się  o  nadesłanie  prawomocnego orzeczenia  wraz z

uzasadnieniem (o ile zostało sporządzone); 
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